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 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA 

 

 
Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke 

županije broj 7/08), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

Općine Klinča Sela 

http://www.klinca-sela.hr/
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I. 

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Klinča Sela. 

Savjet mladih Općine Klinča Sela je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Klinča Sela koje se 

osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Klinča Sela. 

 

II. 

Savjet mladih Općine Klinča Sela ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Klinča Sela u dobi od 15 

do 29 godina života. 

Članove Savjeta mladih Općine Klinča Sela bira Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na vrijeme od 

dvije godine. 

III 

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klinča Sela imaju udruge mladih i 

udruge koje se bave mladima te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području 

Općine Klinča Sela. 

IV. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klinča Sela podnose se u pisanom obliku i 

obvezno sadrže slijedeće podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište), 

- obrazloženje prijedloga. 

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. 

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovoga poziva 

  (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata, ne starije od šest mjeseci te presliku 

   rodnog lista ili domovnice kandidata), 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga 

   poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od šest mjeseci). 

 

V. 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

 

VI. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klinča Sela dostavljaju se u roku od 15 dana od 

dana objave javnog poziva na adresu: Općina Klinča Sela, Karlovačka 28 E, Klinča Sela s naznakom 

„Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Klinča Sela». 

 

 

KLASA: 021-05/12-01/07 

URBROJ: 238/13-01-12-5 

Klinča Sela,  23.11.2012 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
                     Vlado Bistrica 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine» broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09 i 150/11) i članka 34.  

Statuta Općine Klinča Sela ( «Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09), Općinsko vijeće 

Općine Klinča Sela na svojoj 7. sjednici održanoj dana 23.11.2012. godine donijelo je 
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O D L U K U 

 

 

Članak 1.  

 

 Općina Klinča Sela će u vidu bespovratne potpore doznačiti financijska sredstva 

«Komunalnom Klinča Sela» d.o.o., Donja Zdenčina, Matije Gupca 1, u iznosu od 317.026,00 

kuna (tristosedamnaesttisućadvadesetišestkunainulalipa) kao investitoru radova izgradnje 

glavnog odvodnog kolektora i kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Klinča 

Sela i Donja Zdenčina. 

  

Članak 2. 

 

 

 Općina Klinča Sela će u vidu bespovratne potpore doznačiti financijska sredstva 

«Komunalnom Klinča Sela» d.o.o., Donja Zdenčina, Matije Gupca 1, u iznosu od 120.700,00 

kuna (stodvadesettisućasedamstokunainulalipa) kao investitoru radova izgradnje vodospreme 

Repišće.  

 

 

Članak 3. 

  

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Klasa: 021-05/12-01/07 

Ur.broj: 238/13-01-12-6 

Klinča Sela, 23.11.2012.              PREDSJEDNIK 

  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                 Vlado Bistrica 

 

 

 

 

Temeljem članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12), te članka 43. 

Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09), Općinsko Vijeće 

Općine Klinča Sela na svojoj 7. sjednici održanoj dana  23.11.2012. godine, donijelo je  

ODLUKU 

o pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

 

 

 

Članak 1. 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji pod uvjetima 

propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje tih troškova samac ili obitelj ne 

osiguravaju po drugoj osnovi. 
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Članak 2. 

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke i odredba Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na 

najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge 

troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.       

 

Članak 3. 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji: 

- Ako samac ili obitelj ne koriste stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja 

potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji iz članka 

38. Stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi. Stambenim prostorom kojim se zadovoljavaju 

osnovne stambene potrebe, u smislu Zakona o socijalnoj skrbi, smatra se stan ili kuća 

veličine 35m2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći 

(42m2), uvećane za 10m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10m2 

za svaku daljnju osobu 

- Ako mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja 3 (tri) mjeseca prije mjeseca u 

kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti , ne 

prelazi visinu pomoći za uzdržavanje utvrđenih prema članku 33. Zakona o socijalnoj 

skrbi 

Članak 4. 

Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne 

služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju 

pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja. 

 

Članak 5. 

Visina pomoći za podmirenje troškova stanovanja odobrava se u iznosu od 200,00 kuna 

mjesečno, te se može isplatiti izravno korisniku ili na način da se u cijelosti ili djelomično 

plati račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.  

 

Članak 6. 

Zahtjev za priznavanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja podnosi se 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klinča Sela.    

 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča 

Sela“, a primjenjuje se od 01.01.2013.godine.         

 

   

 KLASA: 021-05/12-01/07 

URBROJ: 238/13-01-12-7 

Klinča Sela, 23.11.2012       

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Vlado Bistrica 
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije broj  15/09) 

Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 7. sjednici održanoj dana 23.11.2012. godine, donijelo 

je  
 

ODLUKU 

O učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu 

 

I. 

Ovom Odlukom Općina Klinča Sela suglasna je sudjelovati u formiranju i djelovanju akcijske grupe 

„JANA“ ( u daljem tekstu: LAG) kao jedan od suosnivača, a koja se osniva radi ostvarivanja 

zajedničkih interesa svih uključenih sudionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om 

obuhvaćenog područja. 

 

II. 

Za predstavnika Općine Klinča Sela u procesu formiranja LAG-a imenuje se g. Miljenko Vučković 

koji će obavljati dužnost člana Skupštine LAG-a od dana Osnivačke skupštine, odnosno datuma 

osnivanja LAG-a. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“ . 

 

 

KLASA: 021-05/12-01/07 

URBROJ:238/13-01-12-8 

Klinča Sela,23.11.2012. 

 

            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Vlado Bistrica 

 

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije broj 15/09), 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na 7. sjednici održanoj 23. 11.2012. godine donijelo je 

O D L U K U 

o uvjetima i načinu ostvarivanja prava 

na novčanu pomoć za novorođenčad 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na 

jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad. 

 

Članak 2. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad može se ostvariti ispunjenjem slijedećih 

uvjeta: 

- ako oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Klinča Sela, s time da jedan 

roditelj ima najmanje 2 godine prijavljeno prebivalište na području Općine Klinča Sela 

- ako dijete ima prebivalište na području Općine Klinča Sela 

- ako se pisani zahtjev podnese u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta. 
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Članak 3. 

Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođenčad osiguravaju se u Proračunu Općine 

Klinča Sela. 

Jednokratna novčana pomoć za novorođenčad utvrđuje se u iznosu od 1.700,00 kuna. 

 

Članak 4. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenčad podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Klinča Sela, na propisanom obrascu, u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se 

podnosi zahtjev. 

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, podnositelj zahtjeva dužan je 

priložiti: 

- izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete, 

- uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete, 

- uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, 

- presliku kartice tekućeg računa. 

Članak 5. 

Na temelju zahtjeva iz članka 4. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel provest će postupak 

utvrđivanja prava i izvršit će isplatu utvrđene pomoći. 

 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“, a 

primjenjuje se od 01.01.2013.godine. 

 

 

 

KLASA:  021-05/12-01/07                                                                                                                                                                

URBROJ: 238/13-01-12-9 

Klinča Sela, 23.11.2012.                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Vlado Bistrica 

 


